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1. Inledning & bakgrund 

21 november 2017 publicerades en artikel som skulle bli upprinnelsen till en av de största kris-

erna i Svenska Akademiens historia och ett av #metoo-rörelsens mest omdiskuterade fall i 

Sverige. Matilda Gustavsson, journalist på Dagens Nyheter (DN), hade intervjuat 18 kvinnor 

och sammanställt lika många vittnesmål om den så kallade Kulturprofilen – en man som sades 

ha ”nära band till Svenska Akademien” och som drev en högt aktad kulturscen i Stockholm där 

han anklagades för sexuella trakasserier och övergrepp sedan över tjugo år tillbaka.1 Mannen 

namngavs sedan i flera medier som Jean Claude Arnault, gift med akademiledamoten och poet-

en Katarina Frostenson. Tillsammans hade de sedan 1989 ägt och drivit Forum, en kulturell 

mötesplats och scen där många av Sveriges (och några av världens) stora kulturpersonligheter 

framträtt – författare, musiker, skådespelare, koreografer, Nobelpristagare, med flera.2 Vittnes-

målen i DN skildrade flera händelser från just denna plats.  

Drygt två och ett halvt år senare, i maj 2019, utkom Katarina Frostensons bok K – en 

samling dagboksanteckningar från de första månaderna efter DN:s avslöjande. Boken är Frost-

ensons enda offentliga uttalande om händelserna och fungerar som ett slags försvarstal. I K an-

vänder sig Frostenson av skönlitteratur och myter för att argumentera mot anklagelserna mot 

hennes man, och mot att hon skulle ha läckt information om tidigare nobelpristagare samt det 

mediedrev och den förföljelse hon anser att de utsattes för. Det går även att läsa boken som en 

kärleksförklaring till Arnault och en frustration över alla dem som inte förstår deras kärlek, 

passion och sexualitet. K aktualiserar hur skönlitteratur och myter kan användas för att argu-

mentera i politiskt laddade debatter, och där just denna bok blir ett inlägg i debatten om #metoo 

och sexuella övergrepp. 

2. Syfte & frågeställningar 

I en värld där Frostenson tycks vara en av få som anser att Arnault är oskyldig till de brott han 

har anklagats och dömts för, är en analys av hennes argumentation intressant. Att argument-

ationen uteslutande förhåller sig till juridiska och empiriska aspekter är inte troligt utifrån det 

faktum att Arnault dömts i hovrätten för två våldtäkter, samt utifrån den mängd vittnen som 

framträtt. Därför har Frostenson sökt grund för sina argument någon annanstans, nämligen i 

myter. Utifrån en retorisk kunskapssyn där språket formas av mänskliga tolkningar och konno-

 
1 Matilda Gustavsson, ”18 kvinnor: Kulturprofil har utsatt oss för övergrepp”, Dagens Nyheter, 2017-11-21, 

https://www.dn.se/kultur-noje/18-kvinnor-kulturprofil-har-utsatt-oss-for-overgrepp/ (2020-02-12). 

2 Matilda Gustavsson, Klubben, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2019, s. 18–19. 

https://www.dn.se/kultur-noje/18-kvinnor-kulturprofil-har-utsatt-oss-for-overgrepp/
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tationer, är logiska premisser otillräckliga. Det är därför centralt för retorikvetenskapen att ta 

hänsyn till emotionella och suggestiva aspekter i argumentationsanalyser. Samtida retorisk teori 

har synliggjort vikten av just myter i argumentation och den här uppsatsen ämnar visa hur det 

kan gå till i praktiken.3 Ett annat syfte är att utöka kunskapen kring hur vi kan förstå argu-

mentation i känslomässiga kontexter, så som i debatter om sexuella övergrepp. För att göra 

detta undersöker uppsatsen Katarina Frostensons argumentation   K samt hur hon använder sig 

av myter som försvar. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  

1) Vilka argumentativa topiker går att finna i K? 

2) Vilken/vilka mytisk(a) idé(er) konstrueras och används i anknytning till dessa?  

3) Hur använder Frostenson myter för att stärka sin argumentation?  

3. Teori  

För att kunna svara på frågorna ovan behövs ett teoretiskt ramverk som förklarar hur mytisk 

argumentation fungerar retoriskt och som ett alternativ till logisk argumentation. För att ringa 

in kontexten i vilken K publicerades, använder jag mig av retorikern Lloyd F. Bitzers teori om 

den retoriska situationen.  

3.1 Den retoriska situationen 

Bitzer definierar en retorisk situation som en situation i vilken man kan använda retoriska verk-

tyg för att påverka människors val och handlingar gällande ett aktuellt eller möjligt problem. 

För att ta reda på vilka verktyg som är lämpliga för situationen kan man utgå från analys av det 

som Bitzer kallar för exigence, audience och constraints. Exigence är själva problemet som ska 

lösas och för att vara retoriskt måste det gå att modifiera med retorisk diskurs. Audience är 

publiken – inte bara en stor massa av åhörare, utan de personer som kan skapa förändring. Bitzer 

anser att en retorisk publik uteslutande består av människor som kan påverkas och som har 

möjlighet och vilja att förändra, förbättra, eller helt förinta, situationens påträngande problem. 

Varje situation inbegriper även constraints, vilket är villkor som möjliggör eller begränsar 

yttrandets effekter. Dessa kan vara både retoriska och icke-retoriska. De retoriska villkoren kan 

talaren/författaren påverka, exempelvis genom emotionella appeller, karaktärsdrag och stilnivå. 

De icke-retoriska villkoren är personer, föremål, intressen, konventioner, lagar, etc. som tal-

aren/författaren måste förhålla sig till men inte kan styra.4  

 
3 I teoriavsnittet specificeras den retoriska mytteori som undersökningen lutar sig mot.  

4 Lloyd F. Bitzer, “The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric, 1968:1, s. 6–8. 
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3.2 Myten som argumentationsbas 

För att kunna sortera ut och analysera den mytiska argumentationen i K behövs förståelse för 

vad myter är och hur de kan undersökas. Jag har valt att utgå från retorikern Erik Bengtson och 

hans tolkning av semiotikern Roland Barthes:  

Det mytiska är, enligt Barthes, den suggestiva, värderande och tolkande mekanismen i språket, den 

som gör att ett enskilt ord eller en samling av tecken i en historisk och situationell kontext kan få 

en betydelse som är så mycket större än den denotativa, utpekande, innebörden i orden.5 

I citatet ovan beskriver Bengtson myten utifrån Barthes mytteori som en språklig mekanism 

som sträcker sig mycket längre än ett uttrycks denotativa betydelse. Likt metaforens symboliska 

funktion väcker myten tankar och idéer, som därtill färgas av värderingar och på vissa sätt 

förföriska övertygelser. Teorin är en vidareutveckling av Ferdinand de Saussures semiologi – 

läran om tecken, och Bengtson menar att vi kan använda oss av Barthes modell som ett redskap 

för att analysera och beskriva argumentationen i mytiska ”övertygandeprocesser”.6 Vidare argu-

menterar han för teorins syn på kunskap som mänskliga tolkningar, vilka skapas och samverkar 

med språket samt påverkas av känslor. Bengtson visar på så sätt teorins tydliga koppling till 

retorik – om vi utgår från en modern retorikvetenskaplig syn på mänsklig kunskap som för-

änderlig och situationell snarare än fast och logisk.7 Här nedanför illustreras först Saussures 

semiologiska system (i kursivt), som sedan går vidare i Barthes mytiska system (i fetstil), där 

Bengtson dessutom adderar en egen terminologi inom parentes:  

 

Det första systemet – språkets nivå – i Saussures semiologiska system består huvudsakligen av 

följande tre termer: 1) betecknande, vilket Bengtson kallar för uttrycket, en ”sinnesretning som 

 
5 Erik Bengtson, ”Den mytiska argumentationsbasen”, Rhetorica Scandinavica, 2012:62, s. 39. 

6 Bengtson 2012, s. 38–39. 

7 Bengtson 2012, s. 38–40. 

Figur ur Bengtson 2012, s. 41. Kursivt = Saussures system, fetstil = Barthes system, inom parentes ( ) = Bengtsons system. 
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i sig själv inte betyder något”, 2) betecknat, vilket Bengtson menar är ”det begreppsliga idé-

innehåll eller den mentala föreställning som ett betecknande pekar på eller är kopplat till” och 

3) tecknet, vilket Bengtson hävdar är de två första termerna förenade och det enda som vi 

upplever i själva kommunikationen.8 Enligt Bengtson tillkommer ett andra system – myternas  

system – i Barthes utveckling av Saussure, där tecknet i det första systemet blir till ett be-

tecknande i det andra. I Mytologier (2007) använder Barthes en bukett rosor som exempel, där 

rosorna är det betecknande (uttrycket) som betecknar (idén om) passion som i sig kan bli ett 

tecken på kärlek.9 I det andra, mytiska systemet, blir kärlek (tecknet) istället ett betecknande (en 

mytisk form, t.ex. nattvard) som beskriver något betecknat (en mytisk idé eller själva myten, 

t.ex. vi är en del av Gud) som i sig blir ett tecken (ett mytiskt meddelande, t.ex. kärleken till 

Gud är större än allt).   

Argumentationsbas är ett begrepp, vilket Bengtson definierar som ”en socialt och 

språkligt konstruerad kunskapsgrund” eller världsbild som människor utgår ifrån när de tolkar 

språkliga yttranden och/eller skaffar sig ny kunskap.10 Bengtson kopplar detta till Mats Rosen-

grens diskussion om begreppet doxa, som han utvecklar i Doxologi (2007).11 Bengtson hävdar 

att myter kan ses som ”de partikulära, analyserbara pusselbitar som tillsammans formar doxa” 

[min kursiv.] men att detta inte innebär att personer som kommunicerar eller argumenterar i en 

specifik situation behöver ha samma världsförståelse eller vara del av samma doxa – även om 

de delar uppfattning kring en viss myt.12 Bengtson skriver: ”Detta eftersom en doxa kan bestå 

av en mängd myter som var för sig kan leda till olika övertygelser.”13 [min kursiv]. Det innebär 

således att den som analyserar argumentationer behöver ta hänsyn till, och sätta sig in i, om de 

olika parterna delar världsuppfattning men inte mytförståelse och sedermera övertygelser – eller 

tvärtom.   

3.3 Mytens retoriska funktion 

Om Bengtsons utveckling av Barthes mytiska modell är användbar för att tolka mytisk argu-

mentation, finns det andra teorier som kan hjälpa till att definiera och således finna myter i ett 

specifikt material. Kommunikationsprofessorn Michael W. McFarland argumenterar för myt-

ens nära koppling till det heliga och andliga – för att den teologiska och religiösa retorikens 

 
8 Bengtson 2012, s. 40. 

9 Roland Barthes, Mytologier, Lund: Arkiv, 2007, s. 205. 

10 Bengtson 2012, s. 43. 

11 Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Retorikförlaget, 2008. 

12 Bengtson 2012, s. 45–46. 

13 Bengtson 2012, s. 46. 
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process ofta agerar på ett mytiskt eller andligt plan, och att det i sig kan hjälpa oss att förstå 

dess argumentation.14 Som exempel använder sig McFarland av teologen Rudolf Bultmann 

(1884–1976) och hans uppfattning om Bibelns innehåll som medvetet formulerad text skriven 

för att övertyga. Bultmann talade om dess användning av metaforer för att beskriva ”det andra 

världsliga”, d.v.s. det gudomliga, och att detta inbegriper det mytiska vars egentliga syfte är att 

berätta om denna ”större makt” som styr världen och människan. Däremot ligger det i mytens 

natur att detta syfte döljs genom de termer som myten uttrycks genom.15 McFarland definierar 

det han kallar för den retoriska myten som ett symboliskt språk som gör det möjligt för retorn 

att förflytta sin publik från den vardagliga till den transcendentala (heliga, upphöjda, andliga) 

sfären, vilket är en plats bättre än någon annan. En ”lyckad” myt får således publiken att omed-

vetet övertygas om en viss sak, vilket skulle kunna upplevas förrädiskt. Att kunna identifiera 

en myt är därför nödvändigt för argumentationsanalytikern. Filosofen Chiara Bottici hjälper till 

med just detta, då hon i sin bok Imaginal Politics (2014) skriver om myter, främst inom poli-

tiken. Hon poängterar bland annat att myten är föränderlig – beroende på vem som berättar 

den.16 Det innebär att en myt ”färgas” av den som använder och/eller presenterar den. I en myt-

isk argumentationsanalys behöver man således ta hänsyn till (och ha förståelse för) att en och 

samma myt kan framställas på olika sätt.  

En annan intressant aspekt kring myten som Bottici skriver om är dess relation till tid 

och plats.  

A myth is a narrative that must respond to a need for significance that changes over time, and it is 

because it has to provide significance within changing circumstances that a myth is best  

understood as a process, as a “work on myth,” rather than as an object.17   

Enligt Bottici ska vi alltså se myten som en föränderlig berättelse i en ständigt pågående pro-

cess, där dess betydelse och inflytande förändras beroende på när och var den används.  I min 

analys av Frostensons K kommer jag att använda mig av både Botticis och McFarlands teorier 

för att identifiera och tolka myter, där de huvudsakliga utgångspunkterna är att myten är för-

änderlig, symbolisk samt har en inneboende funktion av att publiken omedvetet (och eventuellt 

förrädiskt) förflyttas till en transcendental och helig plats. 

 
14 M.W. McFarland, ”Myth and Incarnation as Metaphor and Structure for Religious Rhetoric and Argument”, 

Conference Proceedings -- National Communication Association/American Forensic Association (Alta 

Conference on Argumentation), 1989, s. 268–269, elektronisk resurs, https://search-ebscohost-

com.ezproxy.its.uu.se/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=20751204&site=ehost-live (2020-02-24). 

15 McFarland 1989, s. 268–269. 

16 Chiara Bottici, Imaginal Politics, New York, NY: Columbia University Press, 2014, s. 127. 

17 Bottici 2014, s. 129. 

https://search-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=20751204&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=20751204&site=ehost-live
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3.4 Topiker 

En av uppsatsens frågeställningar söker svar på vilka argumentativa topiker som går att finna i 

K. För att göra detta behövs en teoretisk förståelse för vad topiker är. Jag utgår från Janne  

Lindqvist (2016) som menar att topiker är användbara för att finna argument och kanske allra 

främst hjälpa oss att inte missa viktiga perspektiv.18 Detta är användbart åt båda håll, det vill 

säga både för själva debatten samt för analysen och tolkningen av den. Lindqvist väljer att dela 

in topiker i två huvudkategorier – induktiva och deduktiva topiker – och argumenterar för att 

denna uppdelning kan användas för att avgöra om topikerna är fasta, givna på förhand eller om 

de är föränderliga utifrån tid och rum (precis som begreppen i sig själva avslöjar). En deduktiv 

undersökning av en text skulle i så fall utgå från ett antal fasta topiker och att alla argument 

ingår i någon av dem, medan en induktiv undersökning låter texten i sig leda uttolkaren till att 

konstruera topiker utifrån materialet.19 Det är på det sistnämnda sättet jag kommer att arbeta 

med topiker i min undersökning. Syftet med detta är att kunna presentera ett antal topiker som 

Frostenson använder i sin argumentation, men även att skapa en tydlig struktur som gynnar 

framtida forskning. Denna skulle exempelvis kunna undersöka om liknande topiker går att finna 

i andra kommentarer till sexuella övergrepp, andra poeters försvar eller i #metoo-debatten i 

allmänhet.  

4. Metod 

Som metod använder jag mig i första hand av närläsning, vilket kommunikationsprofessorn 

Barry Brummett förklarar som ”mindful, disciplined reading of an object with a view to deeper 

understanding of its meanings; often, that understanding is shared with others in the form of 

a criticism or critical analysis”.20 Det handlar således om att göra en noggrann och uppmärksam 

läsning av materialet för att mer djupgående försöka förstå och tolka dess innehåll och inne-

börd.21 Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk tolkas K även utifrån sin historiska 

och situationella kontext (vilket bland annat tydliggörs i uppsatsens situationsanalys) samt med 

hänsyn till vilken typ av text det är (vilket presenteras under kommande rubrik som beskriver 

materialet). 

 
18 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur 2016, s. 134. 

19 Lindqvist 2016, s. 137–141. 

20 Barry Brummett, Techniques of Close Reading, 2:a uppl., Los Angeles: SAGE Publications, 2019, s. 8, 

elektronisk resurs, https://methods-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/Book/techniques-of-close-reading-2e (2020-

05-02). 

21 Brummett 2019, s. 9. 

https://methods-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/Book/techniques-of-close-reading-2e
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En annan viktig aspekt av närläsning, och egentligen all typ av tolkning av texter, är att se sin 

egen roll och intressen i relation till det som ska undersökas. Min utgångspunkt är sökandet 

efter myter och mytisk argumentation i Frostensons K, och detta innebär att jag kan missa  

företeelser i materialet som någon annan uttolkare skulle betrakta som mycket intressant. Detta 

är en naturlig del av retorikforskning, och är därför viktigt att nämna. 

Rent konkret läser jag K och noterar de partier som på något vis upplevs argumen-

terande. Dessa sorteras sedan, utifrån uppsatsens första frågeställning, in i olika argumentativa 

topiker som genomgående återkommer i materialet. Vidare analyseras vilka mytiska idéer som 

konstrueras och används i respektive topik samt hur Frostenson använder dem för att stärka sin 

argumentation. Dessa kontextualiseras i relation till historiska och nutida händelser och makt-

strukturer (som till viss del formas av myter), relevanta teoretiker och den mediala debatten om 

sexuella övergrepp och #metoo.  

5. Material & avgränsningar 

Som nämnts i syftesbeskrivvningen består materialet för undersökningen av Katarina Frosten-

sons bok K som, när den utkom i maj 2019, fick flera av landets litteraturkritiker att reagera. I 

Svenska Dagbladets (SvD:s) recension av boken hävdar litteraturkritikern Carl-Johan Malm-

berg att den till stor del handlar om en ”utsatt människa” som ”blottar sitt inre” beträffande ett 

halvårs flykt från svensk media och opinion.22 Madelaine Levy, litteraturredaktör på SvD, argu-

menterar på Bokmässan samma år för att den är ”lömsk och manipulativ” och Aftonbladets 

dåvarande kulturchef Åsa Linderborg för att det är ”en berättelse om medberoende” och djup 

förälskelse, men även att den ”måste läsas som en partsinlaga och att dagboken som litterär  

genre inte är journalistik, utan per definition manipulativ.”23 Den här uppsatsen analyserar inte 

läsarnas reaktioner och mottagande av boken – men att den skapat debatt motiverar min när-

läsande analys av den.  

Att boken är en partsinlaga framgår av att den både är ett slags vittnesmål och ett för-

svarstal gentemot de anklagelser som riktats mot Frostenson och Arnault. Malmberg tolkar den 

bild Frostenson vill förmedla som att ”Hon och Arnault är utsatta för en konspiration av förtal 

och lögner, en kabal.”24 Denna kabal, eller komplott, som Frostenson påstår existerar, samt vad 

 
22 Carl-Johan Malmberg, “En makalös bok utan tukt, sans och måtta”, Svenska Dagbladet, 2019-06-02, 

elektronisk resurs, https://www.svd.se/en-makalos-bok-utan-tukt-sans-och-matta (2020-04-02). 

23 Madelaine Levy och Åsa Linderborg citerade i Jan Söderqvist, ”Linderborg: ’Tragisk bok – modigt av 

Frostenson’”, Svenska Dagbladet, 2019-09-28, elektronisk resurs, https://www.svd.se/linderborg-tragisk-bok--

modigt-av-frostenson (2020-04-02). 

24 Malmberg 2019. 

https://www.svd.se/en-makalos-bok-utan-tukt-sans-och-matta
https://www.svd.se/linderborg-tragisk-bok--modigt-av-frostenson
https://www.svd.se/linderborg-tragisk-bok--modigt-av-frostenson
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hennes beskrivningar av landsflykt och passion konnoterar, blir två grundbultar för uppsatsens 

undersökning. Det är den mytiska retoriken som används i och kring dessa teman som är upp-

satsens huvudsakliga område.   

6. Tidigare forskning 

Frostenson är en hyllad författare och högt ansedd poet, vilket hon själv nämner i sin bok: ”Jag, 

poet Frostenson sen fyrtio år, av författaren Erik Beckman en gång kallad ’diktens drottning’: 

uttrycket har upprepats.”25 Frostenson debuterade 1978 med diktsamlingen I mellan och var en 

av Sveriges mest framträdande poeter under 1980-talet. 1989 gifte hon sig med Jean-Claude 

Arnault och 1992 valdes hon in i Svenska Akademien på stol nummer 18.26 Frostensons biblio-

grafi är gedigen och det har forskats en hel del om henne och hennes författarskap. Här lyfter 

jag de tidigare studier som tydligast anknyter till temat för denna uppsats, vilket är de som 

behandlar sex, våld, och kärlek.27  

Barbro Sigfridsson (2003) undersöker ur ett feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv 

gestaltningen av det kvinnliga subjektet och ”jagets plats” i Frostensons dramatiserade texter 

Nilen, Traum ett språkets sorg- och lustspel, Sal P och Staden.28 Hon finner ett ständigt på-

gående resonemang om den sociala konstruktionen av kvinnan som underordnad mannen, om 

den passiva kvinnan respektive aktive mannen, om begär och motstånd och hur detta kan kon-

fronteras.29  

Litteraturvetaren Staffan Bergsten (1997) analyserar det han själv kallar för ”tonen och 

klangen” i hennes diktspråk.30 Han gör en för denna uppsats ytterst intressant analys av  

Frostensons dikt ”Philomela” från samlingen Tankarna (1994), där diktens titel länkas till den 

grekiska mytologins kung Pandions dotter Philomela, som blir våldtagen i skogen av sin systers 

 
25 Katarina Frostenson, K, Stockholm: Polaris, 2019, s. 133. 

26 ”Katarina Frostenson”, Nationalencyklopedin, elektronisk resurs,  https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/katarina-frostenson (2020-06-09). 

27 Ytterligare några som har forskat om Frostensons poesi, men som inte har någon tydlig relevans för den här 

uppsatsens undersökning eftersom de har en mer semiotisk och/eller fonematisk inriktning, är följande: Björn 

Sundberg, Nedslag i nutida svensk dramatik: Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, Agneta Pleijel, 

Uppsala: Björn Sundberg, 2005; Björn Sundberg, ”Platsen, rösten, den andres ansikte – Frostenson” i Oidipus 

öga: nedtecknat om litteratur och teater, Uppsala: Björn Sundberg, 2006, s. 126–136; Claus K. Madsen, ”Når 

poesien deltager i økokritikken, finder betydningen sig i lydene: Om det fonematiske niveau i Katarina 

Frostensons Flodtid og Lars Skinnebachs Enhver betydning er også en mislyd”, Edda vol. 116, 2016:4, s. 313–

331. 

28 Barbro Sigfridsson, Jagets plats: gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, 

Traum, Sal P och Staden, (diss.) Hedemora: Gidlund, 2003. 

29 För ett utvecklat resonemang, se kapitlet ”Den andre – begär och fasa” i Sigfridsson 2003, s. 105–138. 

30 Staffan Bergsten, Klang och åter: tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, Stockholm: FIB:s lyrikklubb, 1997, 

s. 9. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/katarina-frostenson
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/katarina-frostenson
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man kung Tereus. Bergsten menar att Philomela endast är en i mängden av våldsoffer i Frost-

ensons poesi, men att just Philomela får representera en kvinnlig variant av den grekiska myto-

logins sång- och diktfader Orfeus – någon som förvandlar våld och lidande till konst.31 Det finns 

tydliga paralleller mellan den här uppsatsens undersökning och det Bergsten tar upp. Exempel-

vis citerar han ur Frostensons dikt ”Tunga”: ”Föreställ dig, gör denna våldsakt / eller kärleks-

handling, hur det nu är”.32 Om lidandet kan bli konst, kan våld likställas med kärlek? Denna 

tematik blir relevant i analysen av Frostensons skildring av kärleken mellan henne och Arnault. 

En annan som analyserar Frostensons diktande, och som funnit kopplingar mellan våld 

och kärlek, är Mara Lee som i sin avhandling från 2014 skriver om dikten ”Skenet av Marsyas” 

ur samlingen Karkas (2004). Lee hävdar att ett av diktens mest centrala karaktärsdrag är drag-

ningen till smärtan. Hon skriver: ”Inte för en sekund försöker dikten dölja det nästan oanstän-

diga intresset för våldshandlingen.” och ”hon drar sig inte för att beskriva flåendet som en kär-

lekshandling”.33 Liknande resonemang för litteraturkritikern Åsa Beckman i Jag själv ett hus 

av ljus: 10 kvinnliga poeter (2002) när hon analyserar den ”mörke mannen” som hon menar att 

Frostenson ofta återkommer till i sin poesi.34 Hennes analys synliggör hos Frostensons dikt- 

jag en rädsla och ett ointresse för den moderna tidens informationssamhälle, där allting ska upp 

till ytan. Istället fascineras diktjaget av tystnaden, där drifter och begär, sexualitet och våld inte 

är något som behöver talas om, utan endast ska finnas där som en naturlig del av världen.  

Beckman hävdar att i ett ordnat och strukturerat modernt samhälle framställer Frostenson ”det 

manliga duets lögner och undanflykter som djupt efterlängtade”.35 Frostensons intresse för att 

låta saker fortsätta vara höljda i dunkel väljer jag att tolka som en önskan om att sexualitet och 

våld ska hållas skyddat från andras eventuellt dömande åsikter, vilket också blir centralt i min 

studie. 

I Victor Malms avhandling från 2019 undersöker han Frostensons diktning i förhållande 

till en postmodern litteraturepok samt tolkar kortfattat även krisen i Svenska Akademien (s. 

114–117).36 Det går att utröna ett visst försvar av Frostenson samtidigt som Malm förhåller sig 

tämligen diplomatiskt till händelserna. Vidare för han ett resonemang, likt Beckman, där han 

 
31 Bergsten 1997, s. 13–23. 

32 Bergsten 1997, s. 19. 

33 Mara Lee, När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid (diss.) Göteborg: Glänta produktion 

2014, s. 95, elektronisk resurs, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37324 (2020-02-24). 

34 Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus: 10 kvinnliga poeter, Stockholm: Bonnier, 2002, s. 130. 

35 Beckman 2002, s. 131–132. 

36 Victor Malm, Är det detta som kallas postmodernism: en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons 

diktning, (diss.) Lund: Lunds universitet, 2019. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37324
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betonar Frostensons syn på det moderna svenska språket som ”våldsamt och kontrollerande, ett 

slags entydighetens tvång”, ett språk som hävdar att ”världen är enkel, möjlig att förstå och 

hantera”.37 Detta innebär, enligt Malms tolkning, att Frostenson problematiserar relationen 

mellan det som är verkligt och bilden av det verkliga, det vill säga den språkliga bild som skapas 

av olika intressen, exempelvis media.38  

Ytterligare en som forskat i Frostensons inställning till språk och verklighet är Lena 

Malmberg, som i sin litteraturvetenskapliga avhandling från 2000 skriver om Frostensons syn 

på myten om Eurydike och Orfeus samt önskan om att inte namnge saker. Malmberg menar att 

integritet är viktigt för Frostenson och kommer man för nära kan man i hennes poesi utläsa en 

känsla av sönderslitande, nästan dissekering. Samtidigt pekar Malmberg på Frostensons diktjag 

och dess önskan om att bli sedd och bekräftad samt att detta för henne kan innebära att helt gå 

upp i någon annan och i och med det förstöra sig själv. Frostenson kallar återkommande sitt 

diktjag för ”jungfru” och enligt Malmberg pendlar hon ofta mellan denna ”önskan om närhet 

och behovet av integritet”.39 En annan intressant aspekt som Malmberg lyfter är att Frostenson 

i media har ifrågasatt ett alltför sanningssägande språk och hävdat att övertydliga förklaringar 

våldför sig på människan. Detta synsätt återkommer i Frostensons diktning bland annat genom 

hyllningar till ”det dunkla, mörka och oordnade” och rädslan för ordning.40  

Carin Franzén är inne på en liknande linje i sin bok om litteraturens etik (2007). Där 

analyserar hon bland annat Frostensons tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 

2002 och hävdar att Frostensons estetiska hållning framstår som att en författare inte kan stå till 

svars för sin dikt och att dikten inte kan svara på några frågor: ”Poesi är enligt Frostenson 

förvandling, men inte primärt av sinnestillstånd, tankar eller förhållningssätt […] poesi är språk 

i förvandling.”41 Att Frostenson flera gånger definierat sanningsanspråk som en våldsam hand-

ling och påtalat att författaren och hennes poesi inte kan ge några svar, ter sig motsägelsefullt 

när hon i K försöker förena sanning med poesi. Min tolkning är att Frostenson på så sätt med-

vetet positionerar sig så att hon inte behöver stå till svars för de eventuella sanningar hon för 

fram i boken – eftersom dessa kamoufleras med ett ”skyddshölje” av poesi. Följaktligen blir 

också min utgångspunkt, precis som Åsa Linderborg hävdar (2019), att K i grunden är förrädisk.   

 
37 Malm 2019, s. 120. 

38 Malm 2019, s. 121. 

39 Lena Malmberg, ”Katarina Frostenson – att söka fånga objektet” i Från Orfeus till Eurydike: en rörelse i 

samtida svensk lyrik, (diss.) Lund: Ellerström, 2000, s. 150. 

40 Malmberg 2000, s. 158–159. 

41 Carin Franzén, För en litteraturens etik: en studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap, 

Eslöv: Östlings bokförlag Symposion, 2007, s. 113–114. 
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7. Analys 

7.1 Retorisk situationsanalys 

Det påträngande problemet Frostenson står inför är att hennes make anklagas för våldtäkt och 

sexuella övergrepp, och hon själv för att ha läckt information om tidigare nobelpristagare, samt 

suttit i styrelsen för Forum som mottagit pengar från Svenska Akademien – utan att ha redovisat 

detta för de andra akademiledamöterna. Mer explicit är det den offentliga bilden av paret som 

har rubbats och K bör läsas som den retoriska responsen på detta problem, som alltså framförallt 

utgörs av diverse anklagelser. Enligt Frostensons försvar i K är de båda falskeligen anklagade 

och hon ger med boken sin bild.  

Bokens språk är höglitterärt, vilket talar för att den retoriska publiken består av den bil-

dade medelklassen eller högre. Även de mytiska och litterära referenser Frostenson använder 

sig av talar för detta, då bokens läsare förväntas känna till antikens mytologi och 1900-talets 

litteratur- och idéhistoria. För att begränsa den retoriska publiken ytterligare bör den känna till 

de författare som levt och verkat under samma tid som Frostenson. En av hennes strategier för 

att upprätta Arnaults anseende i offentligheten är att stärka hans och sitt eget ethos genom deras 

relationer till kända och hyllade författare. Detta blir också ett hinder och ett villkor för argu-

mentationen, då det förutsätter att publiken har en positiv inställning till dessa författare. Det 

krävs att de refererade författarna står högre i publikens ögon än Frostenson för att förändra en 

eventuellt redan negativ bild av henne och Arnault.  

Ett annat hinder för Frostensons argumentation är domarna mot Arnault. Även om bok-

en skrevs under vintern 2017 och våren 2018, utkom den inte förrän i slutet av maj 2019 – bara 

några veckor efter att Högsta domstolen hade nekat omprövning av våldtäktsmålet mot Arnault 

och domen på två och ett halvt års fängelse därmed fastställdes.42 Huruvida detta var en med-

veten handling av Frostenson och förlaget Polaris är omöjligt att veta, men faktum är likväl att 

K publicerades i ett sammanhang där Arnault redan blivit dömd i rätten för de anklagelser Frost-

enson försvarar i boken.  

7.2 Argumentativa topiker 

Den induktiva undersökningen av topiker i K, där materialet analyseras noggrant genom när-

läsning, identifierar flera återkommande argumentativa teman. Dessa är till en början drygt tio, 

men utifrån uppsatsens begränsade omfång och den retoriska situationen väljs exempelvis ”ano-

 
42 Hugo Lindkvist, ”Domen mot Kulturprofilen står fast”, Dagens Nyheter, 2019-05-07, elektronisk resurs, 

https://www.dn.se/kultur-noje/domen-mot-kulturprofilen-star-fast/ (2020-06-02). 

https://www.dn.se/kultur-noje/domen-mot-kulturprofilen-star-fast/


 14 

nyma källor” bort. Frostenson argumenterar för att anonyma källor inte är tillförlitliga, och att 

vi därför inte bör lita på de anonyma vittnesmålen i DN.43 Det argumentet analyseras inte ex-

plicit i den här undersökningen, men ingår på sätt och vis i en topik som framträder efter ytter-

ligare läsning, nämligen den jag väljer att kalla för ”hämnd, avund och maktbegär”. Bland annat 

hävdar Frostenson att de anonyma kvinnorna som vittnat är avundsjuka och ute efter att 

hämnas.44   

En annan topik får titeln ”främlingsfientlighet”. Denna blir tydlig då Frostenson upp-

repade gånger betonar Arnaults kulturella och religiösa härkomst samt svenskars negativa in-

ställning till utlandsfödda.45 Den tredje topiken som framträder är den starka passion som Frost-

enson vill förmedla existerar mellan henne och hennes man. En gränslös kärlek och sexuell lust 

som ingen annan verkar kunna förstå.46 Inom de tre övergripande topikerna existerar sedermera 

ett antal myter, som topikerna i sig hjälper till att identifiera. Dessa presenteras och analyseras 

i kommande avsnitt om mytisk argumentation.  

7.3 Mytisk argumentation  

7.3.1 Hämnd, avund & maktbegär 

Ett återkommande tema i K är att anklagelserna mot Arnault och Frostenson grundar sig i 

hämndlystenhet, avundsjuka och maktbegär. Kvinnorna som vittnar i DN anses vara avund-

sjuka på Frostensons och Arnaults positioner inom Svenska Akademien och Forum och hittar 

därför på fula lögner för att framställa dem i dålig dager. Allt för att slutligen ta ifrån dem deras 

makt och överta deras positioner. I boken Klubben (2019) intervjuas Frostensons och Arnaults 

vänner Stig Larsson och Horace Engdahl, vilka båda resonerar likt Frostenson. De menar att 

det är en ny sorts ”attack” med både estetiska och politiska mål, vilket framstår som en närapå 

konspirationsteoretisk vinkel.47 Engdahl säger till Gustavsson:   

Jag vet att det har funnits oräkneliga skrivande kvinnor som skulle ha gett sin högra arm för att bli 

hennes polare eller bara få röra vid hennes väska. Hon vet med bestämdhet att det här är en  

förtalkampanj [sic!], en smutskastning. Men det hela kommer så småningom att utredas. De som 

ligger bakom kommer att bli straffade.48 

 
43 Frostenson 2019, s. 43. 

44 Frostenson 2019, s. 23. 

45 Se exempelvis Frostenson 2019, s. 11, 218 och 258. 

46 Se exempelvis Frostenson 2019, s. 66–72. 

47 Gustavsson 2019, s. 187. 

48 Gustavsson 2019, s. 185. 
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Här framställer Engdahl en grupp kvinnor som är så pass avundsjuka på Frostenson och hennes 

position att de medvetet hittat på historier om henne och Arnault för att sänka dem. I K berättar 

Frostenson en historia på liknande tema, om en middag hos vännen Henry i Paris, knappt en 

vecka efter att vittnesmålen publicerats i DN. Hon titulerar Henry som ”erfaren politiskekono-

misk journalist” för att markera hans status och samtidigt stärka sitt eget försvar. En sådan kom-

petent person måste väl göra rätt analys?49   

Hans analys är klar. Det är en kabal mot dig, mot er båda, orkestrerad av tidningen, säger han. En 

kampanj för att sänka er och genom er, med er som medel, nå in i Akademien och destabilisera 

den. Få insyn. Makt. 

Det gäller några av de agerande kvinnornas ärende och tidningen, språkröret, som så länge suktat 

efter att tränga in i den hemlighetsfulla församlingen. 

Det som ingen tycks vilja se i landet S syns här klart från första stund. »Ils veulent changer le  

régime«: byta regim, kasta ut det gamla, köra ut de gamla, inrätta en ny akademi med karaktär av 

ämbetsverk. Gå till historien som »förnyare«.50 

Frostenson utmålar här en situation med hjälp av Henry där hon och Arnault har utsatts för en 

kabal som är organiserad av DN. Det handlar således inte endast om att sänka Frostenson och 

Arnault, utan även Svenska Akademien som institution. Ett antal kvinnor har alltså gått samman 

med DN, ljugit ihop flera skilda historier om sexuella övergrepp och trakasserier, med motivet 

att störta Svenska Akademien och själva inta maktpositioner. Frostenson lånar inte bara Hen-

rys ethos, utan använder dessutom ett sexualiserande språk när hon skriver ”tränga in i” för-

samlingen och ett dramatiskt språk med punkteringar efter enstaka ord: ”Få insyn. Makt.”51 

Det som ingen, enligt Frostenson, verkar se är att DN och de maktlystna kvinnorna vill 

omvandla Svenska Akademien till ett ämbetsverk, där byråkrati och statliga direktiv ställs mot 

(eller ”vinner över”) den fria konsten och litteraturen. Frostenson ställer konst och byråkrati 

emot varandra, vilket går hand i hand med den bild som Malmberg förmedlar i sin avhandling 

(2000) gällande Frostensons rädsla för ordning.  

För att beskriva kvinnorna och DN använder sig Frostenson av begreppet ”kabal”, vilket 

enligt Svenska Akademiens ordbok beskrivs som följande:  

1) (numera föga br.) om värksamhet [sic!] som i hemlighet (o. med moraliskt förkastliga medel)  

bedrives av en sammanslutning av flera personer l. av en enstaka person för uppnående av vissa (i 

allm. olovliga l. illojala) syften, intrig, intrigspel, konspiration, komplott, ränker, ränksmideri; ofta 

i pl.52 

 
49 Frostenson 2019, s. 23. 

50 Frostenson 2019, s. 23. 

51 Frostenson 2019, s. 23. 

52 Svenska Akademiens ordbok, ”Kabal”, Svenska Akademiens Ordbok, 1935, elektronisk resurs, 

http://www.saob.se/artikel/?unik=K_0001-0007.yE3d (2020-05-10). 

http://www.saob.se/artikel/?unik=K_0001-0007.yE3d
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”Kabal” är alltså ett ålderdomligt begrepp som sällan används idag, men som Frostenson an-

vänder i K för att peka ut den omoraliska och illojala sammansvärjningen. Att använda sig av 

dessa äldre begrepp blir ett sätt för henne att lyfta sig själv, genom ett höglitterärt språk.  

Om vi använder oss av Bengtsons tolkning av Barthes myter skulle det betecknande ut-

trycket här vara ”kabal”, vilket betecknar den mytiska idén om maktbegär, avundsjuka och 

hämndlystenhet, som i sig blir ett tecken på att anklagelserna mot Arnault och Frostenson är 

falska. Att de egentligen är oskyldiga, utsatta och orättvist förföljda samt att den faktiska skul-

den ska läggas på DN och kvinnorna som vittnat om övergreppen.  

Enligt 22 § i Svenska Akademiens stadgar är deras syfte att ”arbeta uppå Svenska 

Språkets [sic!] renhet, styrka och höghet”53 vilket på sätt och vis placerar akademiledamöterna 

på en upphöjd och smått ouppnåelig plats. Ledorden ”snille och smak” går hand i hand med 

Frostensons syn på Akademien, och detta aktualiserar även myten om den upphöjda konstens 

dominerande position jämfört med den grå och trista byråkratin.  

I stycket nedan nämner Frostenson att kabalen vill åt tre byten – henne själv, Arnault 

och Svenska Akademien, och än en gång trycker hon på Svenska Akademiens plats som själv-

ständig och hemlighetsfull:  

Nu ska vi tas ner. Det är dags för somliga att försöka ta platserna. De ska fram och de lyckas få 

med omvärlden på sitt spel. 

Och sen kommer det tredje bytet, som är större, för att inte säga jättestort: en Akademi. En  

hemlighetsfull och från staten självständig plats och kraft. SA som »morgontidningen« dreglar  

efter att få insyn i och kontroll över. Det är inte första gången ett angrepp sker. 54 

När Frostenson kopplar anklagelserna till Svenska Akademien flyttas fokus från henne och 

Arnault. Läsaren ska förstå att detta egentligen inte handlar om dem, utan om maktlystna och 

hämndgalna kvinnor som vill erövra Svenska Akademien. Just hämndtemat återkommer på 

flera ställen i boken och knyts även till mytiska föreställningar, såsom i detta stycke där hon 

skriver om när hon vann Nordiska Rådets litteraturpris 2016:  

MEN – jag önskar innerligt att det stora priset aldrig hade tilldelats mig. Det ådrog mig en sån 

våldsam avundsjuka från så många håll, som har kopplingar även till denna eländeshistoria, till allt 

som vi har rest ifrån – bland hämndandarna [sic!] som i bakgrunden dragit i trådarna i kabalen anar 

jag en, eller ett par individer, som rasade över min triumf. [– – –] Jesus Kristus! Raseriet var inte 

att ta miste på. Där var de – megärorna, som är de avundsamma furierna.55  

 
53 Svenska Akademien, ”Stadgar för Svenska Akademien”, 22 §, elektronisk resurs, 

https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/1._stadgar_for_svenska_akademien_2019_0.pdf (2020-05-

24). 

54 Frostenson 2019, s. 133. 

55 Frostenson 2019, s. 83–84. 

https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/1._stadgar_for_svenska_akademien_2019_0.pdf
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Här använder sig Frostenson av intressanta begrepp så som ”hämndandarna” [sic!], 

”megärorna” och ”furierna”. Furier kallades de tre hämndgudinnorna i den romerska myto-

login, medan de hette erinyer i den grekiska. Dessa rasande, gamla och fula kvinnliga andar 

sades främst vara ute efter dem som dödat deras nära och kära, ”den som utgjutit en anförvants 

blod.”56 Megära (megaera) är den avundsamma av de tre hämndgudinnorna, men också ett 

ålderdomligt skällsord för en ”elak kvinna” eller ”vederstygglig käring”.57 Det är knappast en 

omedveten handling av Frostenson att använda dessa begrepp och det blir dessutom ett tydligt 

exempel på mytologins roll för hennes argumentation – hon försvarar sig med hjälp av miso-

gyna myter om kvinnor.  

Genusforskaren Marguerite Tassi skriver i Women and Revenge in Shakespeare: 

gender, genre, and ethics om västerländsk litteratur och synen på hämndlystna kvinnor som 

irrationella, omoraliska monster, medan när männen hämnas handlar det snarare om ära – att 

döda den som mördat ens vän ses som en god och nobel gärning. Enligt Tassi grundar sig den 

negativa bilden av feminin hämnd i rädslan för mödrars makt och kvinnlig auktoritet, samtidigt 

som den visar på etablerade könsnormer och kvinnans underordning gentemot mannen.58  

Utifrån Tassi går det således att tolka det som att Frostensons mytiska argumentation 

grundar sig i patriarkala strukturer, där hon mobiliserar en patriarkal myt för att tysta kvinnligt 

missnöje. Samtidigt är det kanske inte konstigt att Frostenson valt just denna väg, då hon i sina 

diktsamlingar ”lekt” med just sociala konstruktioner mellan kvinnor och män, vilket bland an-

nat Sigfridsson forskat om. Medan Tassi vill förändra den negativa bilden av kvinnlig hämnd 

och omvandla kvinnors hämndgärningar från att ses som oetiska och elaka till att ses som age-

randen för rättvisa, verkar Frostenson höra till dem som vill hålla fast i den västerländska 

litteraturens mer traditionella användning av denna bild.59 Tassi lyfter Judith Jesch, professor i 

vikingstudier, och citerar hennes beskrivning av den medeltida hämnerskan som ”a useful and 

colourful myth that accounted for the horrors of violence while removing the blame for it from 

male shoulders.”60 Den misogyna myten om hämnerskorna får således inte bara stå för vålds-

 
56 ”furier”, Nationalencyklopedin, elektronisk resurs,  

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/furier (2020-05-10). 

57 ”Megära”, Svenska Akademiens Ordbok, 1943, elektronisk resurs, http://www.saob.se/artikel/?unik=M_0577-

0187.90Q2, (2020-05-24); Kathleen Kuiper, The Editors of Encyclopaedia Britannica, ”Furies”, Britannica 

Academic, Encyclopædia Britannica, 2015, elektronisk resurs, academic-eb-

com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Furies/35706 (2020-05-24). 

58 Marguerite A. Tassi, Women and Revenge in Shakespeare: gender, genre, and ethics, Selinsgrove [Pa.]: 

Susquehanna University Press, 2011, s. 18–20, elektronisk resurs, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=3116082 (2020-05-09). 

59 Tassi 2011, s. 18–20. 

60 Tassi 2011, s. 38. 
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skräcken, utan även bära männens skuld – där skulden förflyttas från förövaren (mannen) till 

offret (kvinnan). Denna förflyttning av skuld är parallell med den som ofta sker i våldtäkts-

rättegångar, och genom Frostensons användande av megäror och furier, så förflyttar hon skul-

den från Arnault till kvinnorna som vittnat.61  

Sammanfattningsvis handlar denna topik om två huvudsakliga myter: 1) Kvinnor är 

hämndlystna monster, och 2) Konsten står över sanningen. Frostenson utmålar kvinnorna som 

vittnat om Arnaults övergrepp som hämndlystna och maktgalna, och att dessa tillsammans med 

DN och andra medier ingår i en sammansvärjning, en kabal, vilken inte endast går ut på att 

förgöra henne och Arnault, utan även avsätta Frostenson och de övriga ledamöterna i Svenska 

Akademien samt ta över makten där och omvandla Svenska Akademien till ett statligt ämbets-

verk. För att stärka argumentationen vänder hon sig till den antika mytologins hämndgudinnor 

och myten om den upphöjda konsten och fria litteraturen som den ”äkta” dominerande makten. 

Detta skapar en bild av Frostenson och Arnault som oskyldigt anklagade, utsatta och förföljda 

samt en bild av att DN:s granskning inte är tillförlitlig och således bör ignoreras.  

7.2.2 Främlingsfientlighet 

För att ytterligare kontextualisera och bygga ut idén om att Frostenson och Arnault är falskt 

anklagade målar Frostenson upp en situation där anledningen till att de förföljs är att Arnault 

inte är född i Sverige. Språket som används är dramatiskt och under läsningen uppstår känslan 

av att hon skriker ut orden: 

Jaga! Honom! Han där! Förinta honom 

»ty den som smittar detta land är du« 

Han är igenkänd, han är isolerad, smittan är identifierad 

han löper gatlopp för jagande blickar 

klara och höga, hånfulla skratt 

Landsmän i hemstaden, förakta, förstör honom öppet nu, 

främlingen 

han »vilkens framgång ingen av oss kunde utan avund se«62 

Om vi först tittar på dessa laddade ord – ”förinta”, ”smittan” och ”främlingen” – så ser vi att 

Frostenson använder dem för att mobilisera myten om den förföljda utlänningen eller den 

”andre”. Begreppet ”förinta” konnoterar till andra världskriget och förintelsen, vilket i princip 

 
61 Tassi 2011, s. 38. 

62 Frostenson 2019, s. 11. 
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jämställer Arnault med en förföljd jude. ”Smitta” har en nära koppling till rasistiska idéer om 

så kallad rasblandning. Litteraturprofessorn Daniela Flesler problematiserar exempelvis ett an- 

tal spanska immigrationsfilmer och menar att de endast skildrar misslyckade och dåliga inter- 

kulturella romantiska relationer där fokus bland annat ligger på att invandrare inte kan anpassa 

sig efter det spanska samhällets normer och regler. Detta visar på ångest och rädsla inför att ras 

och kultur är smittsamt och på så sätt kontaminerar den spanska kulturen.63 Det förstärks även 

av Frostensons poetiska styckeuppdelning och dramatiskt laddade språk. 

I K tillskrivs svenskarna denna rädsla för smitta och Arnault får vara den främling som 

inte passar in eller klarar av att anpassa sig till de svenska normerna. Det hela kompliceras 

ytterligare då Frostenson använder sig av citat från Sofokles grekiska mytologiska drama Kung 

Oidipus. Citatet ”ty den som smittar detta land är du” kommer från dialogen mellan siaren 

Teiresias och Oidipus om vem som dödat kung Laios, där Oidipusmyten avslöjas och det fram-

kommer att det är Oidipus själv som mördat honom och att Laios i själva verket var hans bio-

logiske far. Detta innebär dessutom att Laios änka Iokaste, och sedermera Oidipus fru, är hans 

biologiska mor. Båda inser att förhållandet är incestuöst, Iokaste tar livet av sig och Oidipus 

sticker ut sina ögon och gör sig således blind, samt flyr sin hemstad.64 Ifall myten om Oidipus 

handlar om att först vara blind för omständigheterna, sedan förstå hur allt egentligen förhåller 

sig och offra synen på grund av den insikten, skulle det i Frostensons och Arnaults fall röra sig 

om att de från början varit blinda för den rasism Arnault sedan länge blivit utsatt för och att de 

nu ser allting tydligt och klart. För att bli den tragiska hjälten, så som Oidipus, måste de offra 

något – i deras fall sitt hjärteprojekt kulturscenen Forum och ”landet S”, ”Sveden” eller ”Sekt-

staten”, som Frostenson själv kallar Sverige i boken.65  

Just bokstaven ”s” får en betydande roll i K, då Frostenson skriver om tidigare re-

flektioner kring bokstaven i samband med mottagandet av Tegnérpriset 2017. Enligt henne är 

det en bokstav som Esaias Tegnér använt sig mycket av och som tidigare framkallat positiva 

konnotationer hos henne, men som nu förvandlats till något negativt och fientligt. Istället för 

”Seger”, ”svan” och ”Svea” (hyllande titel på Sverige utifrån Tegnér) kopplas ”s” nu bland an-

 
63 Daniela Flesler, ”New Racism, Intercultural Romance, and the Immigration Question in Contemporary 

Spanish Cinema”, Studies in Hispanic Cinemas 1, 2004:2, s. 103–118, elektronisk resurs, https://web-b-

ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=683b14a0-e2af-4766-9dc2-

568cb6469fcb%40pdc-v-sessmgr04 (2020-05-11). 

64 Se exempelvis ”Oidipus”, Nationalencyklopedin, elektronisk resurs, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oidipus, (2020-05-13) eller Sofokles, Kung Oidipus, 

Lund: Ellerströms, 2017. 

65 Se Frostenson 2019, s. 39, 61, 104 och 234.  
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nat till ”Skräckvälde”, ”skandal” och ”svek”.66 Frostenson använder sig av den nu negativt 

laddade bokstaven i flera uppseendeväckande förkortningar: SA (Svenska Akademien), SS 

(ständiga sekreteraren) och SD (Sara Danius). Alla tre går att koppla till nazism, antisemitism 

och främlingsfientlighet. Det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets ursprungliga, para-

militära och våldsamma organisation Sturmabteilung förkortades SA (även kallat Brun-

skjortorna). Hitlers elitistiska soldater Schutzstaffeln, som bland annat hade huvudansvar för 

förintelsens koncentrationsläger, är mer känt som SS. Sicherheitsdienst, SS:s underrättelse-

tjänst, förkortades SD.67 I en svensk kontext är det dock troligt att de flesta samman-kopplar SD 

med Sverigedemokraterna, vilket är ett parti som av många anses stå för rasistiska åsikter, med 

tidiga rötter i nynazismens Sverige. Det är knappast en slump att Frostenson använder sig av 

dessa begrepp, och Svenska Akademien, Ständiga Sekreteraren och Sara Danius framställs så-

ledes som nazister och rasister som offrat ”syndabocken” (ytterligare ett återkommande be-

grepp på ”s”) Arnault – som dessutom har judiskt påbrå genom sin pappa.68 

Syndabockar är starkt förknippade med myter och en som forskat mycket på temat är 

filosofen och litteraturvetaren René ld. Han utvecklar enligt Richard Kearney hypotesen om att 

mänskliga samhällen grundar sig i en mytologisk offermekanism som skapar kollektiv identitet 

och harmoni. Hans idé går i grova drag ut på att någon måste bära skulden för det ”onda” som 

sker i samhället och att någon därför måste offras. Huruvida denne egentligen är skyldig är inte 

den viktigaste aspekten, utan det är själva behovet av att ha någon att skylla på – en syndabock. 

När offret utsetts och harmonin återuppstått glöms ofta hatet mot syndabocken bort och 

samhället känner istället vördnad inför offret då dess uppgift med att ena samhället har lyckats. 

Därför skrivs de ofta in i myter och blir en del av ett samhälles kollektiva berättelse.69 Sådana 

syndabockar går ofta att finna i religiösa och mytologiska skrifter, där Oidipusmyten ovan blir 

ett tydligt exempel.   

I modern tid kan syndabocken och offermekanismen, enligt Kearneys tolkning av Gir-

ard, kopplas till uteslutning eller utstötande av oliktänkande, exempelvis etniska, kulturella eller 

religiösa minoriteter.70 Här blir begrepp som rasism och antisemitism aktuella, och vi kan tolka 
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Frostensons användning av Oidipus-citaten ”smitta”, ”förinta” och ”främling” i relation till Ar-

nault som att han blir den oskyldigt offrade syndabocken som egentligen borde hyllas för sina 

hjälteinsatser. Även Frostenson intresserar sig för Girards idéer och skriver på följande sätt:  

Frågan René Girard ställer är: Med vem kommer skandalen? Vem orsakar skandal? Vem anklagas 

för att vara skandalös? Med andra ord: Vem är syndabocken?  

I Sverige är det påfallande ofta en människa med »utländsk bakgrund«. En främmande person som 

det är lätt och tillåtet att projicera sina fantasier och sin misstro på: »Främling, vad döljer du för 

mig i dina mörka ögon.« 

Girards verk är ett drabbande tänkande kring det arkaiska våldet, kring syndabocken som  

kollektivets medlemmar koncentrerar sin aggressivitet på för att till slut finna lättnad, ett slags 

lindring. Det är ett sporadiskt våld mot ett offer som är likgiltigt för allmänheten, på grund av att 

det är marginellt. I Sveriges alla tolerans-, mångfalds-, respekt- och upplysningsprojekt mot  

intolerans och förföljelse kunde hans böcker vara en inspirerande läsning. 

»ty den som smittar detta land är du« 

(Kung Oidipus)71 

Här kan vi utläsa ett relativt tydligt resonemang om Sverige som främlingsfientligt, där ”ut-

länningen” ofta får vara syndabocken som kollektivet kan projicera allt ont på, trots alla statliga, 

regionala och kommunala satsningar på inkluderande projekt. Frostenson föreslår en läsning av 

Girard och hans teorier, vilket hon troligtvis menar skulle lära svenskar ett och annat om mod-

erna offermekanismer. Detta blir också ett tydligt exempel på hur en myt kan förändras över 

tid, vilket till exempel Bottici (2014) forskat om. 

Ett annat intressant perspektiv är det som Frostenson skriver om gruppmentalitet och  

kollektivets mekanismer. Här citerar hon Simone Weil ur boken Personen och det heliga: ”Kol-

lektivet är inte bara direkt främmande för det heliga, utan därtill direkt vilseförande, därigenom 

att det erbjuder en falsk efterapning.”72 Lite senare i boken kommenterar hon: ”Enligt Simone 

Weil är kollektivet, det sociala, en »ersatz« för det gudomliga. Det är det djävulska, enligt Jesus 

ord i Lukasevangeliet.”73 Genom Simone Weils ord blir Frostensons argumentation ett sätt att 

förkasta kollektivets, samhällets och gruppens val och behandling av offer och syndabock – i 

det här fallet de vittnande kvinnorna (och till viss del DN) som kollektivt anklagat Arnault för 

sexuella övergrepp, samt ledamöterna av Svenska Akademien som anklagat Frostenson för 

läckage. De får representera motsatsen till det gudomliga, det falska gudomliga – det djävulska. 

Om vi går till originalkällan Weil, skriver hon precis innan den citerade översättningen här 

ovanför att kollektivet aldrig kan nå det abstrakta, det opersonliga, och därmed inte heller det 

heliga, vilket jag tolkar som det objektiva, då jag hävdar att det personliga får liknas med det 

 
71 Frostenson 2019, s. 107–108. 

72 Frostenson 2019, s. 20. 

73 Frostenson 2019, s. 105. 
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subjektiva.74 Frostenson återkommer ofta till att konsten är helig, och likaså kärleken. Kan 

kollektivet helt enkelt inte förstå sig på konsten och kärleken? 

Weil skriver: ”What is sacred in science is truth. What is sacred in art is beauty. Truth 

and beauty are impersonal. All that is too obvious.”75, vilket Frostenson delvis själv citerar och 

sammanfattar: ”DET SOM ÄR HELIGT / är individen, inte gruppen.”76 Om kollektivet således 

är främmande för det heliga, är det också främmande för sanningen och det vackra? Frostensons 

användning av Weil talar för det.   

Om vi återgår till Bengtsons tolkning av Barthes mytiska modell, går det att se det 

mytiska tecknet Frostenson presenterar som ”främlingen” eller ”syndabocken” och att den myt-

iska idén eller myten handlar om Arnaults franska och judiska ursprung som främmande och 

opassande i Sverige. På så sätt blir Frostensons mytiska meddelande att svenskar är främlings-

fientliga, vilket hon förstärker ytterligare nedan:   

Jag tänker på allt som Marie Antoinette kallades för, allt hon anklagades för: hon var utländskan, 

österrikiskan, den arroganta. Den otrogna. Hon anklagades för stöld, för förräderi, för spioneri, för 

slöseri. För att vara homosexuell, för att ha berört sin egen son på ett otillständigt sätt. Så ser  

anklagelser ut, då som nu. Inget nytt under solen.77  

Frostenson låter historien om och ryktena kring den franska 1700-tals drottningen Marie Anto-

inette representera det som hon anser att Arnault fått utstå: en som blir ”attackerad” av den stora 

massan. Kollektivet som inte kan se saker objektivt och som behöver en syndabock att skylla 

allt det ”onda” på. ”Förtal. Lögner. Anklagelser. Pöbeln. Massan.” fortsätter Frostenson.78 Sam-

tidigt går det inte att låta bli att undra över valet av Antoinette som jämförelse, då det finns lik-

heter mellan drottningen och Frostenson själv. Åtminstone mellan de rykten som florerat kring 

Antoinette och Frostensons positivt laddade formuleringar i K gällande sexuell frihet (vilket jag 

analyserar närmare i nästa avsnitt om ”passion”). 

För att återgå till att Arnault enligt Frostenson har blivit falskt anklagad, så återkommer hon 

flera gånger till Bibelns Judas:  

Skulle Judas, en rik man, ha förrått Jesus för trettio silverpenningar? Det är knappast troligt. Och 

översteprästerna behövde inte få Jesus utpekad för sig: han hade ju rusat in i templet och vält 

månglarnas bord så att alla skulle se vem han var. 

Att sälja något, att anklagas för att sälja ut något: det fordras inte mycket för att berättelsen om  
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förrädaren, den som bör uteslutas eller avrättas, ska bli till. 

Man skapar en berättelse. Människan behöver berättelser, ja. Kollektivet, gruppen och massan  

behöver berättelser. Så berättelser skapas och historier konstrueras. Berättelser om förrädare och 

syndabockar behövs med jämna mellanrum för att grupper ska förenas och samhället få en känsla 

av att det befrias och »renar« sig.79 

I citatet ovan berättar Frostenson sin version av historien om aposteln Judas, den som förrådde 

Jesus. Om Judas här får symbolisera Arnault, så argumenterar citatet för att han har blivit falskt 

anklagad. En rik man förråder väl inte Jesus för så lite pengar? Och än en gång återkommer 

Frostenson till syndabocksbegreppet, något som kollektivet skapar genom påhittade berättelser. 

Således kan lika gärna övergreppshistorierna om Arnault vara påhittade?  

På ett annat ställe beskriver Frostenson skådespelaren Harvey Keitel i filmen Pianot, 

som till utseendet har vissa likheter med Arnault: ”Hans ansikte. Han, som är skådespelaren 

Harvey Keitel. Han ser ut som en människa som kommer att misstänkas, som ska jagas eller få 

stryk.”80 Slutligen ger Frostenson oss denna poetiska sammanfattning: ”Svensken är en gäddfisk 

som lurar i bakhåll. Fransmannen en forell.”81  

Sammanfattningsvis tar den här topiken sig an flera antika och bibliska myter, så som 

kung Oidipus-myten och historien om Judas, för att stärka de myter som Frostenson troligtvis 

vill förmedla: 1) att Arnault är utsatt för rasism och antisemitism, 2) att svenskar är främlings-

fientliga och 3) kollektivets behov av en syndabock och att de inte kan bedöma saker objektivt. 

Jag hävdar att topiken om främlingsfientlighet blir ett sätt för Frostenson att placera det som 

sagts om henne och Arnault i en kontext där svenskar är rasister. Rasister går inte att lita på och 

därför ska vi inte heller tro på det som sägs och skrivs om Frostenson och hennes man.  

7.2.3 Passion 

En tredje och genomgående topik i K är Frostensons starka och nästan gränslösa kärlek till sin 

man. Denna kärlek är också något som har noterats av andra. I boken Klubben får ett antal kvin-

nor berätta om sina upplevelser av och med Arnault, som alla på något vis innehåller sexuella 

övergrepp och/eller trakasserier. Flera beskriver också hur de har upplevt Frostensons och Ar-

naults relation:  

Jag imponerades av hennes överseende och deras gemensamma utstrålning. Jag tänkte ofta att det 

mellan dem fanns en makalös kärlek, en pakt starkare än döden.82 
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Jean-Claude gjorde ingen hemlighet av att han hade många kvinnor och under en tid försökte han 

sig på ett par mer seriösa kärleksförhållanden. […] Relationerna var dömda att misslyckas.  

Katarina skulle han aldrig för sitt liv lämna.83 

[…] parets dramatiska kärlekshistoria – om Katarina Frostensons tidiga besatthet och olyckliga 

förälskelse i Jean-Claude Arnault. Om hur hon kämpat för att få honom. Jag uppfattade det som att 

relationen innebar ett lidande för henne.84 

Jag hade hört en del om deras relation genom en gemensam vän som var berörd av hennes, som 

det verkade, olyckliga förhållande med en man som var ständigt och öppet otrogen.85 

Samtidigt som Arnault och Frostenson verkar oskiljaktiga, ända in i döden, framkommer i citat-

en en bild av destruktivitet, om lidande och olycka, vilket även är en sida hos Frostensons dikt-

jag som bland annat Lee (2014), Bergsten (1997) och Malmberg (2000) lyft i tidigare forskning. 

Denna gränslösa kärlek som verkar stå över allt annat framstår nästan som helig. Frostenson 

skriver i K om filmen Himlen över Berlin:  

Filmen, om två änglar som svävar över staden och iakttar stadens människor med avstånd och 

kärlek, samtidigt som de längtar ner, är mer levande än de flesta av oss. Den handlar om att se med 

förundran och kärlek. 86  

Om vi låter änglarna i filmen gestalta kärleken mellan Frostenson och Arnault, anas en strävan 

mot just det heliga och upphöjda, och att levandegöra denna gudomlighet. Med hjälp av McFar-

lands tankar om den retoriska mytens starka koppling till det upphöjda och heliga, går det att 

läsa Frostensons text som en typisk mytisk argumentation – en medvetet formulerad symbolisk 

text skriven för att övertyga.87 Enligt McFarland är en text inte mytisk i sig själv, men kan bli 

det när den används för att försvara eller rättfärdiga något, vilket är precis vad Frostenson gör i 

K.88  

Men Frostensons och Arnaults kärlek framstår inte endast som helig – den är på ett motsägelse-

fullt sätt även sensuell, fysisk och skandalös:  

Finns det en mer skandalös och sinnlig kärleksberättelse än Bibelns historia om kung David och 

Betseba [sic!]? Orden når oss än: Davids ord om sin åtrå till soldaten Urias hustru, som han gör till 

sin älskarinna. Han mördar hennes man för att få ha henne och hennes kropp för sig själv. 89 

 
83 Gustavsson 2019, s. 172. 

84 Gustavsson 2019, s. 84. 

85 Gustavsson 2019, s. 79. 

86 Frostenson 2019, s. 225–226. 

87 McFarland 1989, s. 268. 

88 McFarland 1989, s. 270. 

89 Frostenson 2019, s. 107. 
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Här ovan ger Frostenson ytterligare en egen tolkning av en bibelberättelse – en berättelse om 

en kung som dödar för att få en kvinnokropp för sig själv. Detta beskrivs bland annat som ”sinn-

ligt”, vilket är ett begrepp som kan ha betydelsen ”kroppsligt” och ”fysiskt”, men också ”väl-

lustigt” och ”sensuellt”. Exakt vilken definition Frostenson utgår ifrån är svårt att veta, men det 

är likväl ett begrepp som skapar en viss positiv laddning kring en rå och våldsam historia. Den 

berörda kvinnan, Batseba, har dessutom en uppenbart passiv roll och verkar inte heller ha något 

att säga till om gällande en annan mans ”rätt” till hennes kropp. 

Frostenson skriver om kung David och Batseba direkt efter en hyllning av Cornelis  

Vreeswijk, trubaduren som enligt henne aldrig riktigt fick känna att han hörde till, för att han 

var ”främlingen”. Att han, med flera, varit ”lätt skandalösa” men att det inte har något att göra 

med när andra skandaliserar en. Menar hon här att man faktiskt kan ”äga” sina egna skandaler, 

och att ingen annan kan ha en åsikt om dessa? Om nu Davids åtrå för Urias hustru är så pass 

stark, är det då självklart att utföra en skandalös handling för att få utlopp för sin åtrå?  

Från den passiva kvinnorollen går Frostenson så långt som att skriva en positiv skildring 

av vad jag tolkar som en våldtäkt: ”Den sexuella lusten. Den sexuella nöden. Gränslandet. Att 

dö in i en halvdöd kropp som bara tar emot. Försvinna in i kött som inte svarar.”90 Frostenson 

fortsätter med att beskriva Henry Millers erotiska bok Stilla dagar i Clichy som ”ganska tradig” 

och Georges Batailles roman Himlens blå som ”sanslös” och ”stundtals oemotståndlig.”91 Hon 

skriver själv att den sistnämnda var ”skandalös” när den utgavs första gången 1957 och berättar 

om huvudrollsinnehavaren Troppman som är hopplöst kär i Dirty – en ung flicka han ”ägnar 

sig åt erotiska utsvävningar med, lekar på gränsen till upplösning, med en lukt av död.”92, i det 

hon kallar för ”gränszonen mellan erotik och död”. Upsala Nya Tidnings litteraturredaktör skri-

ver i en recension av Frostensons reviderade översättning av Himlens blå 2019 att den inne-

håller inslag av ”våldsbejakande erotik, nekrofili och nihilism” och ställer frågan om den ska 

kallas ”[m]örk porr eller symboltyngd surrealism?”.93 Att Frostenson beskriver en sådan bok 

som oemotståndlig i en text som i det stora hela kan ses som ett försvarstal gentemot våldtäkts-

anklagelserna mot hennes man, upplevs både som självklart och absurt på samma gång.  

Om vi använder Bergstens tolkning av hennes dikt Philomela, anas hos Frostenson en 

kärlek till poesins och konstens möjlighet att förvandla lidandet och våldet till något vackert.94 

 
90 Frostenson 2019, s. 89–90. 

91 Frostenson 2019, s. 89–90. 

92 Frostenson 2019, s. 19. 

93 Viktor Andersson, ”Inte bara för de förryckta”, Upsala Nya Tidning, 2019-10-01, elektronisk resurs, 

https://unt.se/kultur-noje/litteratur/inte-bara-for-de-forryckta-5180488.aspx, (2020-06-14). 

94 Bergsten 1997, s. 20–23. 

https://unt.se/kultur-noje/litteratur/inte-bara-for-de-forryckta-5180488.aspx
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Det går att utläsa hos Frostenson en bild av att den sanningssökande vetenskapen står under den 

upphöjda sköna konsten, och på så sätt kan vi även tolka det som att sanningen inte alltid måste 

komma fram – i det här fallet sanningen om Arnaults handlingar och deras relation. En för den 

utomstående mycket märklig relation, som Frostensons poetiska ord framställer som passion-

erad och sensuell samtidigt som den inbegriper visst motstånd. Hon skriver: ”Vi är oförenliga, 

därför oskiljaktiga.”95 och återkommer än en gång till Simone Weil: ”Så förenas de två mot-

satser som söndersliter människornas kärlek: att älska den älskade sådan han är och att vilja 

skapa honom på nytt.96 Även Jacques Brel får manifestera kärleken: 

»Mon amour, mon doux et tendre, mon merveilleux amour« [Min kärlek, min söta och ömsinta, 

min underbara kärlek], om paret som känner varandras trollkonster och tjusningar, som faller,  

sårar, flyr och alltid kommer tillbaka, för att till tidens ände älska varann.97 

Hur ofta den verkliga Frostenson har flytt från den verkliga Arnault eller tvärtom är omöjligt 

att veta, men de olika chiffer hon ger oss i K tolkar jag som att hon vill förmedla att hon känner 

till allt som hänt, men att ingen annan varken behöver få reda på eller förstå, eftersom deras 

relation är helig och upphöjd – ett konstnärspar som representerar skönhet, inte sanning. Detta 

blir även ett argument för att konsten står över sanningen. Samtidigt sker något ytterst motsäg-

elsefullt under hovrättsförhandlingarna mot Arnault. Försvarsadvokaten har, tillsammans med 

Frostenson och Arnault, beslutat att en av de målsägandes romaner ska användas som bevis-

ning. Romanen, fiktionen, eller konsten som Frostenson annars förkunnar så helig, får plötsligt 

en plats inom byråkratin och rättsväsendet – när det passar hennes avsikter. I boken Klubben 

berättar Gustavsson om ögonblicket i rätten: 

Man har klippt ut sexscener [ur målsägandens roman] som anses visa att hon sätter ett  

likhetstecken mellan sex och våld.  Man väljer att ställa fiktionen inför rätta.  

När Katarina Frostenson – som ofta talat om främlingskapet hos den andre – får frågan om hur hon 

kan veta hur Arnault betett sig i 224 situationer med helt andra kvinnor svarar hon att hon känner 

honom.  

– Jag känner honom, hans varelse, hans person och jag känner hans omvärld också.98 

 
95 Frostenson 2019, s. 68.  

96 Frostenson 2019, s. 69. 

97 Frostenson 2019, s. 66–67. 

98 Gustavsson 2019, s. 223–224. 
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Citatet ovan visar en tvetydighet hos Frostenson gällande konstens position, men stärker också 

bilden av hennes och Arnaults relation som okrossbar. Ingen känner ”hans varelse” som hon, 

och ingen verkar heller förstå.  

En annan sak som blir tydlig i läsningen av K, kanske framför allt under topiken om 

passion, är att Frostenson flera gånger hyllar våldsamma män: Kung David, George Batailles 

rollfigur i Himlens blå, kung Tereus… Även våldsamma händelser skildras ur en positiv vinkel, 

så som beskrivningen av den ”sexuella lusten” och ”nöden”: ”[a]tt dö in i en halvdöd kropp 

som bara tar emot. Försvinna in i kött som inte svarar.”99 En av myterna som Frostenson vill 

befästa är kanske således att åtrå och passion legitimerar våld. Om den sexuella lusten leder till 

att man tar sig rätten att bestämma över någon annans kropp, och det följaktligen leder till ett 

sexuellt övergrepp, så är det befogat i och med begäret och åtrån? Det är åtminstone möjligt att 

tolka Frostenson på så sätt. 

8. Sammanfattning & diskussion 

I den här uppsatsen har jag undersökt argumentationen i Katarina Frostensons K – en skön-

litterär bok som skrevs i en tid (hösten 2017 till våren 2018) då #metoo-rörelsen svepte över 

världen och 18 kvinnor hade vittnat i DN om övergrepp av en känd kulturprofil med nära band 

till Svenska Akademien. Flera medier namngav mannen som Jean-Claude Arnault, make till  

akademiledamoten och poeten Katarina Frostenson. Händelserna ledde till en av de största kris-

erna i Svenska Akademiens historia och K är Frostensons första och enda offentliga yttrande 

rörande situationen. Boken utkom i maj 2019 och den här undersökningen väljer att tolka den 

som ett slags försvar mot det Arnault och hon själv har anklagats för. Då samtida retorisk teori 

visat på vikten av myter i argumentation (Bengtson 2012), och både juridiska och empiriska 

aspekter talar emot Frostensons retoriska problem, har underökningen utgått från att argumen-

tationen använder sig av emotionella och suggestiva appeller i form av myter. Med hjälp av 

Brummets närläsningsmetod (2019) och Lindqvists topikteori (2016) har Frostensons argumen-

tation delats in i tre övergripande topiker. Dessa har sedan analyserats och identifierat ett antal 

myter som Frostenson använder sig av för att stärka sin argumentation. En myt som analyseras 

mer djupgående är exempelvis den antika myten om megäror och kvinnor som hämndlystna 

monster, vilken Frostenson applicerar på kvinnorna som vittnat i DN. En annan myt handlar 

om kollektivets behov av syndabockar och att Arnault fått den rollen. En tredje myt hävdar att 

svenskar är främlingsfientliga eftersom Arnault får ta skulden på grund av sin franska och 

 
99 Frostenson 2019, s. 89–90. 
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judiska härkomst. En fjärde myt argumenterar för att åtrå legitimerar våld, vilket hon försöker 

stärka genom den bibliska berättelsen om kung David och Batseba.  

Utöver Bengtsons tolkning av Barthes mytteori (2012) som utgångspunkt har undersök-

ningen bland annat tagit avstamp i kommunikationsprofessorn McFarlands teori om kopplingen 

mellan myten och det heliga (1989), genusforskaren Tassis teorier om kvinnor och hämnd 

(2011) samt Richard Kearneys tolkning av René Girards offermekanismer (1995). Vidare har 

analysen satts i relation till relevant tidigare forskning och kopplats till både historiska och 

samtida händelser och kontexter. 

Jag hävdar att min undersökning visar hur viktigt det är att söka efter mer än bara logiska 

premisser i argumentation. Frostenson har i princip uteslutande myter som bas i sin argumen-

tation, och de är inte alltid helt uppenbara – dolda i suggestiva termer och ett symboliskt språk. 

Ett av den här uppsatsens syften var att försöka visa hur en mytisk argumentationsanalys kan 

gå till i praktiken, för att utöka kunskapen kring hur vi kan förstå argumentation i känslomässiga 

kontexter, så som i debatter om sexuella övergrepp, men också rent generellt. Resultatet som 

framkommit i undersökningen, det vill säga den mängd myter som identifierats och analyserats, 

bör inspirera till vidare forskning i ämnet. Jag menar att det finns ett uppdämt behov av just 

sådana här argumentationsanalyser och att retorikvetenskapen har en viktig roll i detta. 
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